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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Ізмаїльського
державного гуманітарного університету (далі - Положення), розроблене на основі
Закону України «Про вищу освіту» (№1556-VII від 01.07.2014 р.), Постанови КМУ
№ 193 від 31.03.2018 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)
державного зразка» а також Положення про організацію освітнього процесу в
Ізмаїльському державному гуманітарному університеті (далі - Університет).
2. Метою Положення є нормативне визначення умов, за яких випускники
Університету можуть претендувати на отримання диплома з відзнакою.
3. Положення про видачу диплома про вищу освіту з відзнакою

в ІДГУ

поширюється на всіх учасників освітнього процесу незалежно від ступеня вищої
освіти, спеціальності, форми навчання.
4. Диплом з відзнакою – це офіційний документ встановленого зразка, який
видається навчальним закладом за результатами підсумкової атестації і засвідчує
великі успіхи здобувача вищої освіти в засвоєнні освітньої програми за
відповідною спеціальністю
2. УМОВИ ОТРИМАННЯ ДИПЛОМА З ВІДЗНАКОЮ
2.1.

На отримання диплома з відзнакою може претендувати здобувач вищої

освіти випускного курсу, який протягом навчання за відповідним рівнем вищої
освіти:
2.1.1. має не нижче 90 балів з 75 відсотків усіх освітніх компонентів
навчального плану, а з решти освітніх компонентів – не нижче 78 балів;
2.1.2. склав атестаційні екзамени та/або захистив кваліфікаційну роботу на 90
балів та вище;
2.1.3. виявив здібності до наукової (творчої) роботи, що підтверджується
мотивованим поданням-рекомендацією випускової кафедри до Екзаменаційної
комісії.
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, захищені на 90 балів і вище,
мають бути розміщені в Інституційному репозитарії академічних текстів ІДГУ.
У разі відмови розміщення кваліфікаційної роботи в Інституційному репозитарії
академічних текстів ІДГУ здобувач вищої освіти отримує диплом звичайного
зразка.

2.2. Рішення про подання-рекомендації щодо видачі здобувачеві вищої освіти
випускного курсу диплома з відзнакою приймається на засіданні випускової
кафедри і подається до Екзаменаційної комісії.
2.3 Подання-рекомендація щодо видачі здобувачеві вищої освіти випускного
курсу диплома з відзнакою надається за умови дотримання принаймні однієї з
наступних обов’язкових вимог:
- наявність наукових робіт, що відповідають спеціальності, яка здобувалась,
опублікованих здобувачем вищої освіти протягом періоду його навчання за певним
освітнім ступенем;
- отримання здобувачем вищої освіти призових місць в міжнародних та
всеукраїнських фахових студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт
протягом періоду його навчання за певним освітнім ступенем.
2.4. Остаточне рішення щодо видачі здобувачеві вищої освіти випускного
курсу диплома з відзнакою приймає Екзаменаційна комісія за результатами
атестації і з врахуванням усіх поданих до ЕК матеріалів. Екзаменаційна комісія
може не погодитись із поданням-рекомендацією випускової кафедри, якщо
вважатиме мотивувальну частину такого подання недостатньою.
2.5. Диплом з відзнакою дає право на переваги при вступі на навчання за
наступним освітнім ступенем, а також на вступ до аспірантури при наявності
відповідного рішення вченої ради Університету.
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
3.1. Зміни та доповнення до Порядку видачі диплома про вищу освіту з
відзнакою в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті вносяться на
розгляд вченої ради Університету в установленому порядку.
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Контроль за дотриманням вимог Положення покладається на голів та
членів Екзаменаційних комісій, деканати факультетів, завідувачів випускових
кафедр, навчально-методичний відділ Університету.
4.2. Даний Порядок набирає чинності з моменту введення в дію рішень вченої
ради ІДГУ

